
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 4. března 2020, od 13:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Miroslav Hánečka 

 Olga Fialová 

 Pavel Ešner 

 Hana Štercová 

 David Šorm 

 Monika Poulová 

 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro polytechniku bylo diskutovat se členy PS o aktuálních tématech 

v oblasti polytechnického vzdělávání, náležitostmi projektu a připravovanými aktivitami. Na 

programu bylo představení aktivit, které se realizovaly nebo jsou naplánovány na příští období podle 

potřeb pracovníků školských zařízení, které vzešly z nápadů, námětů a připomínek projednávaných 

na předchozích schůzkách PS. 

1. Úvodní slovo 

Slečna Tereza Chalupová zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro polytechnické 

vzdělávání v 13:00 hodin v zasedací místnosti ve Světlé nad Sázavou. 

2.  Aktuální informace o projektu  

Slečna Chalupová v úvodu setkání seznámila účastníky s aktuálním informace o projektu MAP II. 

Členům PS zmínila, kde mohou veškeré informace týkající se projektu (viz webové stránky). 

3.  Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 
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V uplynulém období proběhly tyto aktivity:  

- Workshop řemeslných dovedností – spolupráce se SOUT Chotěboř, podpora řemeslných 

dovedností a zručnosti žák 

- Chemické pokusy  - Dana Svobodová 

- Tematický průvod pro připomenutí událostí české historie se zapojením prvků 

polytechnického tvoření 

- Malá technická univerzita – polytechnické vzdělávání v MŠ 

- Environmentální výchova – Udržitelný životní styl, výroba peněženky z tetrapaku  

- Komiksový workshop 

4.  Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

Realizační tým seznamuje přítomné s připravovanými aktivitami v rámci MAP II pro oblast 

polytechnického vzdělávání na 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

 Nina Rutová – Čtenářské dílny (7. 4. 2020) 

 Iva Pasková – Nepodceňuj dětské kreslení (21. 4. 2020) 

 Dana Svobodová – psychomotorické a pohybové didaktické hry (5. 5. 2020) 

Dále probíhala volná diskuze. Pan Ešner podotkl, že realizovaná akce v minulém roce (jaro 2019) 

s názvem „Zvládání mimořádných situací“, byla perfektní a v dalším roce by měli zájem pro ostatní 

třídy a školy z ORP Světlá nad Sázavou tuto aktivitu opět uspořádat. Dalším podnětem byl návrh na 

navázání spolupráce s místní uměleckoprůmyslovou akademií ve Světlé nad Sázavou a vytvořit tak 

společně soutěž pro žáky  

2. stupně ZŠ a ty měli tak možnost získat přehled o možnostech dalšího postupu na střední školu. 

Zástupci realizačního týmu přítomným ještě zmínili, že právě probíhá program lesní pedagogiky, do 

kterého se některé školy z ORP Světlá nad Sázavou také zapojily. 

5. Závěr 

Zástupce realizačního týmu poděkoval za podnětnou diskusi členů PS. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 4. března 2020 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


